
begitu teganya engkau makan daging saudaramu sendiri 

maktabah abu asma andre 1 

BEGITU TEGANYA ENGKAU MAKAN DAGING 
SAUDARAMU SENDIRI1 

( Renungan Tentang Hukum Ghibah ) 
 

PENDAHULUAN 

 

إى احلمد هلل حنمدٍ َنستعّهٌ َنستغفسٍ َنعُذ باهلل مو شسَز أنفسها َمو سّئات أعمالها مو ًِدٍ اهلل فال مضل لٌ 
. َمو ِضلل فال يادي لٌ َأشًد أى ال إلٌ إال اهلل َحدٍ ال شسِم لٌ ، َأشًد أى حممدّا عبدٍ َزسُلٌ

ََاَل َِا ٌَ َحّق ُتَقاِتٌِ  ًَا اّلِرَِو آَمُهُِا اّتُقُِا الّل َََأِنُتِم ّمِسِلُمَُى َأُِّ  َتُمُُتّو ِإاّل 
ُِا اللٌََّ  َِآ  ََاتَُّق ََِنَسآّء  ًَُما ِزَجااّل َكِجِّسّا  َََبحَّ ِمِه ًَا  ََِج ًَا َش َََخَلَق ِمِه ََاِحَدٍة  ُِا َزبَُّلُم الَِّرِي َخَلَقُلِم ِمِو َنِفٍس  ًَا الهَّاُس اتَُّق َأُِّ

ََاأَلِزَحاَم ِإىَّ اللٌََّ َكاَى َعَلُِّلِم َزِقِّبّا   الَِّرِي َتَسآَءُلَُى ِبٌِ 
ُِاّل َسِدِدّا  َِا ََُقُُلُِا َق  ٌَ ًَا اّلِرَِو آَمُهُِا اّتُقُِا الّل ٌُ َفَقِد . َأُِّ َََزُسَُل  ٌَ َََمو ُِِطِع الّل َََِِغِفِس َلُلِم ُذُنَُبُلِم  ُِِصِلِح َلُلِم َأِعَماَلُلِم 

ُِشّا َعِظّماّّ  َفاَش َف
َشس األمُز حمدثاتًا َكل حمدثة بدعة َكل بدعة ضاللة   يدي حممد يفإى أصدق اللالم كالم اهلل َخري اهلد: أما بعد

 .َكل ضاللة يف الهاز

 

Ghibah atau yang populer dalam bahasa kita dengan ngegosip-ngerumpi atau yang lainnya telah 

menjadi hal yang biasa pada kebanyakan manusia-kecuali yang dirahmati Allah  - hal ini 

bagaikan santapan lezat bagi manusia, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan. Namun wanita 

yang mendominasi dalam hal ini. Di mana ada wanita berkumpul maka jarang sekali majelis itu 

selamat dari membicarakan aib orang lain, apakah itu tetangganya, temannya, iparnya, atau 

bahkan suami dan orang tuanya sendiri tidak luput dari pembicaraan. Dan setan datang 

menghiasi, sehingga mereka yang hadir merasa lezat dalam berghibah dan lupa akan ancaman 

Allah  dan Rasul-Nya terhadap perbuatan keji ini. 

 

Yang menyedihkan, perbuatan ghibah ini tidak hanya menimpa orang yang buta atau tidak 

peduli dengan agamanya, bahkan juga menimpa orang yang telah mengerti tentang hukum-

hukum agama ini. Di tempat pengajian mereka mendapat nasihat untuk berhati-hati dari 

membicarakan aib saudaranya sesama Muslim, mereka diberi peringatan dan ancaman untuk 

menjaga lisan. Namun ketika keluar dari tempat pengajian mereka tenggelam dalam perbuatan 

ini dengan sadar ataupun tanpa sadar. Dan memang setan begitu bersemangat untuk 

menyesatkan anak Adam, Wallahul Musta’an. 

                                                 
1 Disusun oleh Abu Asma Andre dari berbagai sumber. 
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Maka untuk menyadarkan diri saya sendiri dan muslim pada umumnya - agar tidak merasa 

nikmat memakan daging saudaranya sendiri - maka dengan memohon pertolongan Allah ,  

saya mencoba menyusun makalah ini. Semoga hal ini menjadi hujjah buat saya bukan hujjah atas 

saya dan semoga Allah   menjadikan amal saya dan kita semua ikhlas karenanya, serta 

menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti, dimana pada hari tidak berguna harta dan 

anak, kecuali orang yang menghadap Allah  dengan hati yang bersih. 

 

 

 

 

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb-Nya  

 

 

Abu Asma Andre 

 

3 Rabiul Awwal 1429 H / 11 Maret 2008 

Ciangsana , Gunung Putri – Bogor 

 Komplek TNI AL  
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Bagian Pertama 2 

Nikmat Allah  Berupa Lisan 

 

Nikmat Allah  terhadap hamba-Nya tidak terhitung dan tidak ada hingganya, diantara yang 

terbesar dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat berbicara yang mana dengannya seorang 

insan mampu mengutarakan tentang keinginannya, dan mengucapkan perkataan yang baik, dan 

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, barang siapa yang kehilangan 

nikmat ini ( nikmat bicara ) ia tidak bisa melakukan berbagai urusan tersebut, dan ia tidak akan 

bisa berbicara sesama orang lainya kecuali dengan isyarat atau tulisan jika ia seorang yang bisa 

menulis. 

 

Allah  telah berfirman : 

                                

                              

 “Allah menjadikan perumpamaan dua orang laki-laki, salah satunya bisu dan tidak mampu melakukan 
apapun, dan ia menjadi beban diatas majikannya, kemanapun ia disuruh majikannya tidak bisa 
mendatangkan kebaikan sedikitpun, apakah ia sama dengan orang yang menyuruh dengan keadilan, 
dan ia berada diatas jalan yang lurus”. ( QS An Nahl : 76 ) 
 

Dan disebutkan dalam tafsiran ayat tersebut : “ Bahwasanya ini adalah perumpamaan dijadikan 

Allah  antara diri-Nya dan berhala, ada lagi yang berpendapat :  Bahwasanya ini adalah 

perumpamaan antara orang kafir dan orang yang beriman.” 

 

Imam Al Qurtuby rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya ( 9/149 ) : “ Tafsiran ini 

diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas , dan tafsiran tersebut sangat bagus karena mencakup secara 

umum”.  

 

Perumpamaan tersebut sangat jelas menerangkan tentang kelemahan seorang budak yang bisu 

yang tidak memberikan faidah untuk orang lain, begitu juga majikannya tidak dapat mengambil 

faidah darinya kemanapun disuruhnya. 

 

 

 

                                                 
2 Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah, Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafidzahullah. Terjemahan Ust Dr Ali Musri 
hafidzahullah – Berlemah Lembut Sesama Ahlus Sunnah. Download dari www.dear.to/abusalma. 
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Dan firman Allah  :  

                        

 “ Maka demi tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar ( akan 
terjadi ) seperti perkataan yang kamu ucapakan”. ( QS Adz Dzariyat : 23 ) 
 

Maka sesungguhnya Allah  telah bersumpah dengan diri-Nya atas kebenaran kejadian 

berbangkit dan balasan terhadap segala amalan, sebagaimana terjadinya ucapan dari yang orang 

berbicara, dan dalam hal itu terdapat pula pujian terhadap nikmat berbicara. 

 

Dan firman Allah  : 

                

 “ Dia ( Allah ) yang telah menciptakan manusia, yang telah mengajarnya pandai berbicara”.  ( QS 
Ar Rahman : 3 - 4 ) 
 

Imam Hasan al Bashri rahimahullah menafsirkan Al Bayaan dengan berbicara, dalam hal itu 

terdapat pula pujian terhadap nikmat bicara yang dengannya seorang insan dapat 

mengutarakan tentang apa yang diinginkannya.  

 

Firman Allah  : 

                    

 “Bukankah kami telah menjadikan untuknya ( manusia ) dua buah mata, lidah dua bibir”. ( QS Al 
Balad : 8-9) 
 

Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya : “ Firman Allah  : (( Bukankah kami 

telah menjadikan untuknya ( manusia ) dua buah mata ))  artinya : dengan kedua mata tersebut 

mereka bisa melihat, (( dan lidah )) artinya : ia berbicara dengannya, maka ia mengutarakan 

tentang apa yang terdapat dalam hatinya, (( dan dua bibir ))  ia menjadikan kedua belah bibir 

tersebut sebagai pembantu dalam berbicara dan untuk melahab makanan, serta sebagai penghias 

wajah dan mulutnya”. 

 

Dan satu hal yang sudah dimaklumi bahwa sesungguhnya nikmat ini akan benar-benar bernilai 

sebagai nikmat apabila dipergunakan untuk berbicara tentang apa yang baik, namun apabila 

dipergunakan untuk hal yang jelek maka ia akan berakibat buruk terhadap pemiliknya, boleh 

jadi orang yang kehilangan nikmat ini lebih baik halnya dari orang yang memilikinya. 
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Bagian Kedua 3 

Menjaga Lidah Dari Berbicara Kecuali Dalam Hal Yang Baik 

 

Allah  berfirman : 

                                    

                

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan 
yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, 
dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat 
kemenangan yang amat besar”.(QS Al Ahzab : 70-71) 
 

Dan firman Allah  :  

                                    

                                

 “Hai orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka 
itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebahagian 
kamu menggunjingkan sebahagian yang lainnya, sukakah salah seorang dianatara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah mati ?, maka tentulah kamu akan merasa jijik 
terhadapnya, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi 
Maha Penyayang”. ( QS Al Hujurat : 12 ) 
 

Juga firman Allah  : 

                                      

                                 

 “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh 
hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya, ( yaitu ) ketika dua orang malaikat 
mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah kanan dan yang lainnya disebelah kiri, tiada 
satu perkataanpun yang diucapkannya melainkan disisinya ada malaikat yang siap mengawasi”. ( QS 
Qaf : 16-18 ) 
 

 

 

 

 

                                                 
3 Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah, Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafidzahullah. Terjemahan Ust Dr Ali Musri 
hafidzahullah – Berlemah Lembut Sesama Ahlus Sunnah. Download dari www.dear.to/abusalma. 
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Dan firman Allah lagi  :  

                                  

 “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang 
mereka lakukan, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. ( QS 
Al Ahzab : 58 ) 
 

Dalam Shahih Imam Muslim, hadits no 2589 dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda :  

َِب ْأٌغَُِجُخ؟، َلبٌُِىا))  َْ ُُ، َلبَي: َأَرِذُسِو ُٗ َأِػٍَ ًَ: اهلُل َوَسُعىٌُِ ُٖ، ٔلُِ َّب ََْىَش َِب : ٔرْوُشَن َأَخبَن ِث  ٍِ َْ ٔفٍ َأٔخ ْْ َوب َأَفَشَأََِذ ِإ
ُٗ: َأُلِىُي؟، َلبَي ٗٔ َفَمِذ َثَهٖز ِٓ ٔفُِ ُِ ََُى ٌَ ْْ ُٗ، َوِإ َِب َرُمِىُي َفَمِذ اْغَزِجَز  ٔٗ َْ ٔفُِ ْْ َوب  (.(ِإ

“Apakah kalian tahu apa itu ghibah ( gunjing )?, para sahabat menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu, Rasulullah bersabda : “ Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak 
disukainya” , lalu beliau ditanya : “ Bagaimana kalau hal yang aku ceritakan tersebut terbukti 
padanya? “, Beliau menjawab : “ Jika terbukti padanya apa yang engkau sebut tersebut maka 
sesungguhnya engkau telah menggunjingkannya, dan jikalau tidak terdapat padanya maka 
sesungguhnya engkau telah berbuat kebohongan tentangnya”. 
 

Dan Allah  telah berfirman : 

                               

 “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tetangnya, sesungguhnya 
pendengaran dan penglihatan serta hati, masing-masing itu akan diminta pertanggung 
jawabannya”. ( QS Al Isra : 36 ) 
 

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah , ia berkata : telah bersabda Rasulullah  :  

(( ًِ ُِّىا ِثَحِج ْْ َرِؼَزٔص ٗٔ َشُِئًب، َوَأ ُٖ َواَل ُرِشِشُوِىا ِث ْْ َرِؼجُذِو ُِ َأ ُِ َثاَلثًب؛ ََِشَضً ٌَُى ُٖ ٌَُى ُِ َثاَلثًب َوََْىَش َّ اهلَل ََِشَضً ٌَُى ِإ
ًَ َوَلبَي، َوَوْثَشَح اٌٗغَؤاِي، َوِإَضبَػَخ ْادَلبِي ُِ ٔلُِ ُٖ ٌَُى ُِّٔؼًب َواَل َرَزَفٖشُلِىا، َوََْىَش أخشجٗ ِغٍُ  ( (اهلِل َج

“Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci untuk kalian tiga perkara : Ia 
meridhai bagi kalian bahwa kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
apapun, dan bahwa kalian berpegang teguh dengan tali ( agama ) Allah, dan jangan kalian 
berpecah-belah, dan Ia membenci untuk kalian suka membicarakan orang lain, dan banyak 
bertanya, dan menyia-nyiakan harta”. ( HR  Imam Muslim no 1715 ) 
 

Dan diriwayatkan juga tentang tiga hal yang dibenci tersebut dalam Shahih Imam Bukhari, hadits 

no 2408 dan Imam Muslim. 

  

 

 

 

 



begitu teganya engkau makan daging saudaramu sendiri 

maktabah abu asma andre 7 

 Diriwayatkan Abu Hurairah  dari Nabi : 

َّب )) ُ٘ ْٔ ِصََِٕب َّب إٌْٖظُش، َوْاأُلُرَٔب ُ٘ ْٔ ِصََِٕب ََِحبٌََخ، َفبٌَْؼَُِٕب ُِِذِسُن رٌََٔه اَل  َٓ اٌضَِّٔب،  ِٔ  ُٗ ََ َٔٔصُُِج ِٓ آَد ُؤزَت َػًٍَ اِث
 ،ًَّٖٕ َ٘ب اٌُْخَطب، َواٌَْمٍُْت ََِهَىي َوَََز ًُ ِصََِٕب َ٘ب اٌَْجْطُش، َواٌشِِّج َُ، َوْاٌَُٗذ ِصََِٕب ُٖ اٌَْىاَل ُْ ِصََِٕب َّبُع، َواٌٍَِّغب االِعٔز

ُٗ (. (َوََُصذُِّق رٌََٔه اٌَْفِشُج َوََُىزُُِّث
“Telah ditentukan diatas setiap anak Adam bagiannya dari zina, ia akan mendapati hal yang 
demikian tanpa bisa dielakkannya, mata zinanya adalah melihat, telinga zinanya adalah 
mendengar, lidah zinanya adalah berucap, tangan zinanya adalah meraba, kaki zinanya adalah 
melangkah, dan hati yang berkehendak dan yang menginginkan, dan yang membuktikan atau 
yang mendustakannya adalah kemaluan”. ( HR Imam Bukhari no 6612 dan Imam Muslim no 
2657 ) , dan ini adalah lafadz Imam Muslim. 
 

Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam Shahihnya, hadits no 10 dari sahabat Abdullah bin Umar 

, dari Nabi  beliau bersabda : 

ٗٔ َؤََذٖٔ)) ِٓ ٌَٔغبِٔ ِٔ  َْ ُِّى ُِّغٍٔ َُ اٌْ ِٓ َعٍٔ َِ  ُُ ُِّغٍٔ   .((اٌْ
“Orang muslim adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lidah dan tangannya”. 
 

Dalam riwayat Imam Muslim, hadits no 64 dengan lafadz : 

َّ َسُجاًل َعَأَي َسُعِىَي اهلِل )) َٓ َخُِْش؟، َلبَي : ِإ ُِّٔ ُِّغٍٔ ٌٗ اٌْ ٖٔ: َأ ٗٔ َؤََذ ِٓ ٌَٔغبِٔ ِٔ  َْ ُِّى ُِّغٍٔ َُ اٌْ ِٓ َعٍٔ َِ) .)
“Bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah  : “ Siapa orang muslim yang terbaik ?”, Beliau 
menjawab : “ Orang yang selamat orang muslim lainnya dari lidah dan tangannya”. 
 

Imam Muslim meriwayatkan pula dari sahabat Jabir , hadits no 65 dengan lafazd yang sama 

dengan hadits Abdullah bin Umar  yang disebutkan Imam Bukhari tersebut. 

 

Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mensyarahkannya : “Dalam hadits ini lidah lebih bersifat 

umum bila dibandingkan dengan tangan, karena lidah bisa membicarakan kejadian yang berlalu, 

sekarang, dan yang akan datang, berbeda dengan tangan, boleh jadi ia bisa ikut serta membantu 

lidah dalam hal yang demikian dengan tulisan, sehingga ia mempunyai andil yang cukup besar 

dalam hal tersebut”. 

 

Senada dengan makna ini berkata seorang penya’ir : 

 ثأْ َذٌ رفىن وَجمً وزبثٗ     وزجذ ولذ أَمٕذ َىَ وزبثيت
 واػٍُ أْ اهلل ال ثذ عبئٍٍ  فُب ٌُذ شؼشٌ ِب َىىْ جىاثٗ

Aku tulis, sesungguhnya aku yakin pada hari penulisanku. 
Bahwa tangan akan sirna dan akan kekal goresannya. 
Jika tulisan itu baik maka akan dibalasi dengan semisalnya. 

Dan jika tulisan itu jelek, aku akan menanggung balasannya. 
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Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, hadits no 6474 dari shabat Sahal bin Sa’ad , dari 

Rasulullah , beliau bersabda : 

ُٗ اٌَْجَٕٖخ)) ٌَ ُٓ َّ ٗٔ َأِض َٓ ِسِجٍَُِ َِب َثُِ ٗٔ َو َٓ ٌِٔحَُُِ َِب َثُِ  ٍِ ٌٔ ُٓ َّ ِٓ ََِض َِ)) .
“Barangsiapa yang mampu menjamin bagiku apa yang diantara dua jenggotnya, dan apa yang 
diantara dua kakinya, aku jamin untuknya surga”. 
 

Yang dimaksud dengan apa yang antara dua jenggot dan yang diantara dua kaki  adalah lidah dan 

kemaluan. 

 

Imam Al Bukhari meriwayatkan lagi dalam Shahihnya, hadits no 6475 dan Imam Muslim, hadits no 

74 dari Abu Hurairah , ia berkata : Rasulullah  bersabda :  

ُِّذ))  ًْ َخُِّشا َاِو ٌَُِٔص ٍَُُْم َِ أِخِش َف ُٓ ِثبهلِل َواٌَُِْى ِٔ َْ َُِؤ ِٓ َوب . احلذَث ((َِ
“ Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia mengucapkan 
perkataan yang baik atau lebih baik diam”. 
 

Berkata Imam An Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadits tersebut : “ Telah berkata 

Imam Asy Syafi’i rahimahullah : “ Makna hadits tersebut adalah apabila ia ingin untuk berbicara 

maka hendaklah ia pikirkan terlebih dulu, apabila ia melihat tidak akan berbahaya diatasnya baru ia 

bicara, dan apabila ia melihat bahwa didalamnya ada bahaya atau ia ragu-ragu antara berbahaya 

atau tidaknya, maka lebih baik ia memilih diam”.  

 

Dinukil dari sebagian ulama : “ Jikalau seandainya kalian yang membelikan kertas untuk malaikat 

yang mencatat amalan, sesungguhnya kalian akan memilih lebih banyak diam dari pada banyak 

bicara”. 

 

Imam Abu Hatim bin Hibban Al Busty rahimahullah berkata dalam kitabnya “Raudhatul ‘Uqalla’ ” 

halaman 45 : “ Suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang memiliki akal sehat bahwa ia selalu 

diam sampai datang waktunya untuk berbicara, betapa banyaknya orang yang menyesal setelah ia 

berbicara, dan sedikit orang yang menyesal apabila ia diam, orang yang paling panjang 

penderitaannya dan paling besar cobaannya adalah orang yang memiliki lidah yang lancang dan hati 

yang terkatup”. 

 

Dan ia ( Imam Ibnu Hibbban rahimahullah ) berkata lagi dalam kitabnya tersebut, halaman 47 : “ 

Suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang memiliki akal sehat bahwa ia lebih banyak 
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mempergunakan telinganya dari pada mulutnya, untuk ia ketahui kenapa dijadikan untuknya dua 

buah telinga satu buah mulut ?, supaya ia lebih banyak mendengar dari pada berbicara, karena 

apabila berbicara ia akan menyesalinya, tapi bila ia diam ia tidak akan menyesal, sebab menarik apa 

yang belum diucapkannya lebih mudah dari pada menarik perkataan yang telah diucapkannya, 

perkataan yang telah diucapkannya akan mengikutinya selalu, sedangkan perkataan yang belum 

diucapkannya ia mampu mengendalikannya”. 

 

Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata lagi masih dalam kitabnya tersebut, halaman 49 : “Orang 

yang berakal sehat lidahnya dibelakang hatinya, apabila ia ingin berbicara, ia kembalikan kepada 

hatinya, jika hal itu baik untuknya baru ia bicara, jikalau tidak maka ia tidak bicara, orang yang 

dungu ( tolol ) hatinya dipenghujung lidahnya, apa saja yang lewat diatas lidahnya ia ucapkan, 

tidaklah paham tentang agama orang yang tidak bisa menjaga lidahnya”.  

 

Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, hadits no 6477 dan Imam Muslim, hadits no 2988, 

menurut lafadz Imam Muslim, dari Abi Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda : 

َِّغِشِة)) َِّشِشِق َواٌْ َٓ اٌْ َِب َثُِ َِب ٔفَُِهب، ََِهِىٌ ِثَهب ٔفٍ إٌٖبِس َأِثَؼَذ   َٓ َِب َََزَجُٖ َّٔخ  ُُ ِثبٌَْىٍٔ َّْ اٌَْؼِجَذ ٌَََُزىٍََّ . ((ِإ
“Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat tanpa memikirkan apa yang 
terkandung dalamnya, sehingga dengan sebab kalimat tersebut ia dicampakkan kedalam neraka yang 
jaraknya lebih jauh antara timur dan barat”. 
 

Dalam potongan terakhir dari wasiat Nabi  terhadap Mu’adz bin Jabal  yang disebutkan oleh Imam 

At Tirmidzi dalam Sunannya, hadist no 2616 ia katakan : ” ini hadist hasan dan shahih”. Bahwa 

Rasulullah  bersabda :  

((ُِ ُِ ِإالَّ َحَصبٔئُذ َأٌِْغَٕٔزِه ٔ٘ ََِٕبٔخِش ُِ َأِو َػًٍَ  ِ٘ٔه ًْ ََُىٗت إٌٖبَط ٔفٍ إٌٖبِس َػًٍَ ُوُجِى َ٘ . ((َو
“Tiadalah yang membantingkan manusia kedalam neraka diatas muka atau hidung mereka 
melainkan akibat panenan buah lidah mereka”.  
 

Hadist ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan Mu’adz bin Jabal  kepada Nabi  : “ Wahai Nabi 

Allah apa kita akan diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan ?”. 

 

Al Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mensyarahkan hadits tersebut dalam kitabnya “Jami’ul ‘Ulum 

wal Hikam” (2/147) : “Yang dimaksud dengan “panenan buah lidah”  adalah balasan dan hukuman 

terhadap pembicaraan yang diharamkan, karena manusia bagaikan menabur benih kebaikan dan 

kejelekan dengan perkataan dan perbuatannya, kemudian pada hari kiamat akan dipanen apa yang 

ditaburnya, barangsiapa yang menabur kebaikan baik berupa perkataan ataupun perbuatan ia akan 
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menuai kemuliaan, sebaliknya barangsiapa yang menabur kejelekkan baik berupa perkataan 

ataupun perbuatan ia akan menuai penyesalan”. 

 

Ia ( Ibnu Rajab rahimahullah ) berkata lagi dalam bukunya tersebut (2/146) : “ Ini menunjukkan 

bahwa menjaga lidah dan mengontrolnya serta menahannya adalah sumber kebaikan seluruhnya, 

sesungguhnya barangsiapa yang bisa menguasai lidahnya, sungguh ia telah menguasai dan 

mengontrol serta bijaksana dalam urusannya.” 

 

Kemudian Imam Ibnu Rajab menukil sebuah perkataan dari Yunus bin ‘Ubaid rahimahullah , 

sesungguhnya ia berkata : “ Tidak seorangpun yang aku lihat yang lidahnya selalu dalam ingatannya, 

melainkan hal tersebut berpengaruh baik terhadap seluruh aktivitasnya”. 

 

Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah , bahwa ia berkata : “ Tidak aku temui 

seorangpun yang ucapannya baik melainkan hal tersebut terbukti dalam segala aktivitasnya, dan 

tidak seorangpun yang ucapannya jelek melainkan terbukti pula hal tersebut dalam segala 

aktivitasnya”.  

 

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya, hadits no 2581 dari Abu Hurairah   bahwa Nabi  

bersabda :  

ُّْفٍُٔظ؟، َلبٌُِىا)) َِب اٌْ  َْ ََِزبَع، َفَمبَي: َأَرِذُسِو ُٗ َواَل  ٌَ َُ َ٘ ِٓ اَل ٔدِس َِ ُّْفٍُٔظ ٔفَُِٕب  ََ : اٌْ ِٖٔزٍ ََْأٔرٍ ََِى ِٓ ُأ َِ ُّْفٍَٔظ  َّْ اٌْ ِإ
ََ٘زا،  ََ٘زا، َوَضَشَة   َٖ ََ٘زا، َوَعَفَه َد َِبَي   ًَ ََ٘زا، َوَأَو ََ٘زا، َوَلَزَف   َُ ٍَ َوَصَوبٕح، َوََْأٔرٍ َلِذ َشَز َِٔخ ِثَصاَلٕح َؤصَُب أٌْمَُب

ُِ َفُطِشَحِذ  ُ٘ ِٓ َخَطبََب ِٔ ٗٔ َأَخَز  َِب َػٍَُِ ْْ ََْمٔضً  ًَ َأ ُٗ َلِج ْْ َفَُِِٕذ َحَغَٕبُر ٗٔ، َفِئ ِٓ َحَغَٕبٔر ِٔ ََ٘زا  ٗٔ َو ِٓ َحَغَٕبٔر ِٔ ََ٘زا  َفُُِؼَطً 
ُٖ ُطِشَح ٔفٍ  إٌٖبِس ٗٔ ُث (. (َػٍَُِ

“Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut ?, para shahabat menjawab : orang yang bangrut 
adalah orang yang tidak punya uang ( dirham ) dan tidak pula harta benda, lalu beliau bersabda :” 
Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan 
sholat, puasa dan zakat, namun ia datang dalam keadaan telah mencaci orang lain, menuduhnya, 
memakan hartanya dan menumpahkan darah serta memukulnya, maka amalan baiknya diberikan 
kepada masing-masing orang tersebut, maka apabila kebaikannya habis sebelum melunasi hutang-
hutangnya, maka diambil dari dosa masing-masing orang tersebut lalu ditaruh diatasnya, kemudian 
ia dicampakan kedalam neraka”. 
 

Imam Muslim meriwayatkan lagi dalam Shahihnya, hadits  no 2564 dari Abu Hurairah  dalam 

sebuah hadits yang cukup panjang, yang pada akhir hadits tersebut diungkapkan : 

((ُٗ ُٗ َؤػِشُض َِبٌُ ُٗ َو ِٗ َْ ؛ َد ُِ َحَشا ُِّغٍٔ ُُ َػًٍَ اٌْ ُِّغٍٔ ًُّ اٌْ َُ، ُو ُِّغٍٔ ُٖ اٌْ ْْ ََِحٔمَش َأَخب َٓ اٌٖششِّ َأ ِٔ ِِِشٍء  . ((ِثَحِغِت ا
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“Cukuplah untuk seseorang sebuah kejahatan bahwa ia menghina saudaranya sesama muslim, segala 
sesuatu antara muslim terhadap muslim lainnya haram ; darahnya, hartanya dan kehormatannya”.     
 

Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, hadits no 1739 dan Imam Muslim, yang ini menurut 

lafadz Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas  bahwa Rasulullah  berkhutbah pada hari nahar ( idul 

adha ), beliau bertanya kepada manusia yang hadir waktu itu : Hari apakah ini ?, mereka menjawab : 

hari yang suci, beliau bertanya lagi : negeri apakah ini ?, tanah suci, beliau bertanya lagi : bulan 

apakah ini ?, bulan yang suci, selanjutnya beliau bersabda: 

ََ٘زا، ))  ُِ ََ٘زا ٔفٍ َشِهِشُو  ُِ ََ٘زا ٔفٍ َثٍَٔذُو  ُِ ُِٔى َِٔخ ََِى َْ، َوُحِش ُِ َحَشا ُِ َػٍَُُِى ُِ َوَأِػَشاَضُى َِِىاٌَُى ُِ َوَأ َِبَءُو َّْ ٔد فِئ
ُٗ َفَمبَي ُٖ َسَفَغ َسْأَع َِٔشاسًا، ُث َ٘ب  ُٓ َػَجبٍط سضٍ اهلل ػٕهّب َفَىأٌَّزٌ : َفَأَػبَد ًْ َثَِّغُذ؟، َلبَي اِث َ٘  ُٖ ًْ َثَِّغُذ؟ اٌَُّه َ٘  ُٖ اٌَُّه

ُِ ِسَلبَة َثِؼٍض ُ٘ٔذ اٌَْغبٔئَت اَل َرِشِجُؼِىا َثِؼٔذٌ ُوفَّبّسا ََِضِشُة َثِؼُضُى ٍَُُْجٍِِّغ اٌٖشب ٗٔ َف ِٖٔز ُٗ إًٌَِ ُأ ٖٔ ِإَٖٔهب ٌََىٔصُُٖز (. (َْٔفِغٍ ِثَُٔذ
“Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan sesama kalian diharamkan diatas kalian ( untuk 
merusaknya ) sebagaimana kesucian hari ini pada bulan yang suci ini di negeri yang suci ini, beliau 
mengulangi ucapan tersebut beberapa kali, lalu berkata : Ya Allah apa aku telah menyampaikan            
( perintah-Mu )?, Ya Allah apa aku telah menyampaikan  ( perintah-Mu ) ?. 

Berkata Ibnu Abbas  : “ Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya ini adalah 
wasiatnya untuk umatnya, maka hendaklah yang hadir memberitahu yang tidak hadir, “ Janganlah 
kalian kembali sesudahku kepada kekafiran, yang mana sebahagian kalian memenggal leher yang 
lainnya”.   
 

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya, hadits no 2674 dari Abu Hurairah  bahwa 

Rasulullah  bersabda : 

ِٓ َدَػب إًٌَِ َضالٌََٕخ )) َِ ُِ َشًُِئب َو ٔ٘ ِٓ ُأُجِىِس ِٔ ُٗ اَل ََُِٕمُص رٌََٔه  ِٓ َرِجَؼ َِ ًَ ُأُجِىِس  ِْٔث َٓ ْاأَلِجِش  ِٔ  ُٗ ٌَ َْ ُّ٘ذي َوب ِٓ َدَػب إًٌَِ  َِ
ُِ َشًُِئب ِِٔه ِٓ آَثب ِٔ ُٗ اَل ََُِٕمُص رٌََٔه  ِٓ َرِجَؼ َِ  َِ ًَ آَثب ِْٔث  ُِ َٓ ْاإِلْث ِٔ  ٔٗ َْ َػٍَُِ (. (َوب

“ Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, ia akan mendapat pahala sebanyak pahala orang 
yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka, barangsiapa yang mengajak 
kepada kesesatan, ia akan menanggung dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa 
mengurangi sedikitpun dari dosa mereka”.   
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Bagian Ketiga  

Definisi Ghibah  

 

Al Imam An Nawawi rahimahullah berkata dalam Al Adzkar 4:  

َْ مبب فُٗ ممب َىشٖ، عىاء وبْ يف ثذٔٗ أو دَٕٗ أو دُٔبٖ، أو ٔفغٗ أو َخٍمٗ أو ُخٍمٗ، أو ِبٌٗ  : فأِب اٌغُجخ  فهٍ روُشن اإِلٔغب
أو وٌذٖ أو واٌذٖ، أو صوجٗ أو خبدِٗ أو ممٍىوٗ، أو ػّبِزٗ أو ثىثٗ، أو ِشُزٗ وحشوزٗ وثشبشزٗ، وخالػزٗ وػجىعٗ 

وطاللزٗ، أو غري رٌه ممب َزؼٍك ثٗ، عىاء روشرٗ ثٍفظه أو وزبثه، أو سِضَد أو أششَد إٌُٗ ثؼُٕه أو َذن أو سأعه أو 
. حنى رٌه  

 
   .  أػًّ أػشج أػّش ألشع، لصري طىًَ أعىد أصفش : أِب اٌجذْ فىمىٌه 

 
ُٓ فىمىٌه  فبعك عبسق خبئٓ، ظبمل ِزهبوْ ثبٌصالح، ِزغبً٘ يف إٌجبعبد، ٌُظ ثبٓسًا ثىاٌذٖ، ال َضُغ اٌضوبح  : وأِب اٌذَِِّ

   . ِىاضَؼهب، ال جيزُٕت اٌغُجخ

 
َُ يف غري ولزٗ،  : وأِب اٌذُٔب ُْ ثبٌٕبط، ال َشي ألحذ ػٍُٗ حمًب، وثرُي اٌىالَ، وثرُي األوً أو إٌىَ، َٕب ًُ األدة، َزهبو  فمٍُ

 جيٍُظ يف غري ِىضؼٗ، 

 
   .  أثىٖ فبعك، أو ٕ٘ذٌ أو ٔجطٍ أو صجنٍ، إعىبف ثضاص خنبط جنبس حذاد حبئه : وأِب ادلزؼٍِّك ثىاٌذٖ فىمىٌٗ

 
ُِزهىِّس ػجىط، خٍُغ، وحنىٖ : وأِب اخُلٍُك فىمىٌٗ َُِشاء، ػجىي جٖجبس، ػبجض ضؼُُف اٌمٍت،     .  عٍء اخلٍك، ِزىٓجش 

 
ُٓ، طىًَ اٌزًَ، َؤعُخ اٌثىة وحنى رٌه، وَُمبط اٌجبلٍ مبب روشٔبٖ : وأِب اٌثىة .  روُشٖ مبب َىشٖ :  وضبثُطٗ .  فىاعغ اٌى  

 

 “Adapun ghibah adalah engkau menyebut seseorang dengan apa yang ia tidak sukai, sama saja 

apakah ( ghibah itu menyangkut ) tubuhnya, agamanya, dunianya, jiwanya, fisiknya, akhlaknya, 

hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pembantunya, budaknya, sorbannya, pakaiannya, cara 

jalannya, gerakannya, senyumnya, muka masamnya, atau yang selainnya dari perkara yang 

menyangkut diri orang tersebut. Sama saja apakah engkau menyebut tentang orang tersebut 

dengan lafadzmu ( ucapan bibirmu ) atau tulisanmu, atau melalui tanda dan isyarat matamu, 

atau dengan tanganmu, atau kepalamu atau yang semisalnya. 

 

                                                 
4 Al Adzkar hal 336 Bab Tahrim Ghibah wa Namimah , Imam Nawawi rahimahullah. Cet Darul Fikr. 
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Adapun ghibah yang menyangkut badan seseorang misalnya engkau mengatakan : si fulan buta, 

atau pincang, picak, gundul, pendek, tinggi, hitam, kuning, dan lain-lain. 

 

Ghibah yang berkaitan dengan agama, misalnya engkau berkata : si fulan itu fasik, atau pencuri, 

pengkhianat, dhalim, meremehkan shalat, bermudah-mudah dalam perkara najis, tidak berbuat 

baik pada orang tuanya, tidak memberikan zakat pada tempatnya, tidak menjauhi ghibah, dan 

lain-lain. 

 

Ghibah yang menyangkut urusan dunia seseorang, misalnya engkau berkata : si fulan kurang 

adabnya, meremehkan manusia, tidak memandang ada orang yang punya hak terhadapnya, 

banyak bicara, banyak makan dan tidur, tidur bukan pada waktunya, duduk tidak pada 

tempatnya, dan lain-lain. 

 

Ghibah yang bersangkutan dengan orang tuanya, misalnya engkau mengatakan : si fulan itu 

ayahnya fasik atau mengatakan dengan nada merendahkan : si fulan anaknya tukang sepatu, 

anaknya penjual kain, anaknya tukang kayu, anaknya pandai besi, anaknya orang sombong, dan 

lain-lain. 

 

Ghibah yang menyangkut akhlak, misalnya engkau berkata : si fulan jelek akhlaknya, sombong, 

ingin dilihat bila beramal ( riya ), sifatnya tergesa-gesa, lemah hatinya, dan lain-lain. 

 

Ghibah yang berkaitan dengan pakaian seseorang, misalnya engkau berkata : si fulan lebar kerah 

bajunya, bajunya kepanjangan, dan lain-lain. 

 

Yang jelas, batasan ghibah adalah engkau menyebut seseorang dengan apa yang ia tidak sukai.  
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Bagian Keempat 5 

Dalil – Dalil Tentang Haramnya Ghibah 

 

Allah   berfirman :  

                          

Allah tidak menyukai ucapan buruk, ( yang diucapkan ) dengan terus terang kecuali oleh orang 
yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ( QS An Nisaa : 148 ) 
 

Allah   berfirman :  

                                  

             

”Dan janganlah sebagian kalian mengghibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari 
kalian memakan daging saudaranya yang telah mati ? Maka tentunya kalian tidak menyukainya    
( merasa jijik ). Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” ( QS Al Hujurat : 12 ) 
 

Allah   berfirman :  

            

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. ( QS Al Humazah : 1 ) 
 

Allah   berfirman :  

                                      

                                 

 “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh 
hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya, ( yaitu ) ketika dua orang malaikat 
mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah kanan dan yang lainnya disebelah kiri, tiada 
satu perkataanpun yang diucapkannya melainkan disisinya ada malaikat yang siap mengawasi”. ( QS 
Qaf : 16-18 ) 
 
 

 

 

 

                                                 
5 Afatul Lisan, Syaikh Dr Said bin Ali bin Wahf al Qahthani hafidzahullah - edisi terjemahan – Bahaya Lisan, Al 
Ghibah wa Atsaruha As Sayyi’ fi Al Mujtamaa al Islami, Syaikh Husain Al Awayisyah hafidzahullah, download 
www.saaid.net 
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Allah   berfirman :  

                               

 “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, sesungguhnya 
pendengaran dan penglihatan serta hati, masing-masing itu akan diminta pertanggung 
jawabannya”. ( QS Al Isra : 36 ) 
 

Rasulullah  bersabda :  

َِب ْأٌغَُِجُخ؟، َلبٌُِىا))  َْ ُُ، َلبَي: َأَرِذُسِو ُٗ َأِػٍَ ًَ: اهلُل َوَسُعىٌُِ ُٖ، ٔلُِ َّب ََْىَش َِب : ٔرْوُشَن َأَخبَن ِث  ٍِ َْ ٔفٍ َأٔخ ْْ َوب َأَفَشَأََِذ ِإ
ُٗ: َأُلِىُي؟، َلبَي ٗٔ َفَمِذ َثَهٖز ِٓ ٔفُِ ُِ ََُى ٌَ ْْ ُٗ، َوِإ َِب َرُمِىُي َفَمِذ اْغَزِجَز  ٔٗ َْ ٔفُِ ْْ َوب  (.(ِإ

“Apakah kalian tahu apa itu ghibah ( gunjing )?, para sahabat menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu, Rasulullah bersabda : “ Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak 
disukainya” , lalu beliau ditanya : “ Bagaimana kalau hal yang aku ceritakan tersebut terbukti 
padanya? “, Beliau menjawab : “ Jika terbukti padanya apa yang engkau sebut tersebut maka 
sesungguhnya engkau telah menggunjingkannya, dan jikalau tidak terdapat padanya maka 
sesungguhnya engkau telah berbuat kebohongan tentangnya”. ( HR Imam Muslim no 2589 dari 

Abu Hurairah  ) 
 

Dari Abu Hudzaifah , Aisyah  berkata : “ Aku berkata kepada Nabi  : “ Shafiyyah itu begini, 

yaitu pendek. “ Maka Nabi  mengatakan :  

ُٗ ََّضَجِز َّبِء اٌَجِحِش ٌَ ُِِضَجِذ ِث ًَّخ ٌَِى   ٌََمِذ ُلٍْٔذ َؤٍ
 “Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata yang seandainya kata tersebut dicampurkan 
dengan air laut niscaya dapat mencemarinya.” ( HR Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi ) 6  
 

Aisyah  berkata : “ Aku menirukan gerakan seseorang didepan Nabi. “ Maka Nabi  berkata :  

َّ ٌٍٔ َوَزا َوَوَزا َِب ُأٔحٗت أٍِّٔ َحَىُُِذ إِٔغبًٔب وإ  
“ Aku tidak suka menirukan gerakan seseorang meskipun aku mendapat upah sekian dan sekian. “ 
( HR Imam Abu Daud no 4875 dan Imam Tirmidzi no 2502 ) 
 

Rasulullah  bersabda :  

ُِ َفُمٍُْذ  ُ٘ ُِ َوُصُذوَس َُ٘ه َْ ُوُجى ُّٔشى ِٓ َُٔحبٍط ََِخ ِٔ ُِ أْظَفبْس  ٍَ ٌَُه ََِشِسُد ِثَمى ّٖب ُػِشَج يب  ٌَ : ًُ ِٓ ُ٘ؤالِء ََب ِجَِّّ َِ
ُِ : ؟ َلبَي  َْ يف أِػَشأضِه ََ إٌٖبِط ، َوَََمُؼى َْ ٌُُحى َٓ ََأُوٍُى !ُ٘ؤالِء أٌَّزَ  

“ Ketika aku Isra Miraj, aku bertemu dengan sekelompok orang yang kukunya terbuat dari 
tembaga lalu mereka mencakar muka dan dada mereka sendiri. “ Maka belaiu bertanya kepada 
Jibril : “ Siapa mereka ? “ Mereka adalah orang-orang yang biasa memakan daging manusia, dan 
melanggar kehormatan manusia. “ ( HR Imam Abu Daud no 4878 dan 4879 dari Anas bin 

Malik  ) 
 

                                                 
6 Dishahihkan Imam Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud nomor 4080. Shahih Sunan Tirmidzi nomor 2034. Al 
Misykat nomor 4853, 4857. Ghayatul Maram nomor 427. 
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Rasulullah  bersabda :  

ََ٘زا، ))  ُِ ََ٘زا ٔفٍ َشِهِشُو  ُِ ََ٘زا ٔفٍ َثٍَٔذُو  ُِ ُِٔى َِٔخ ََِى َْ، َوُحِش ُِ َحَشا ُِ َػٍَُُِى ُِ َوَأِػَشاَضُى َِِىاٌَُى ُِ َوَأ َِبَءُو َّْ ٔد فِئ
ُٗ َفَمبَي ُٖ َسَفَغ َسْأَع َِٔشاسًا، ُث َ٘ب  ُٓ َػَجبٍط سضٍ اهلل ػٕهّب َفَىأٌَّزٌ : َفَأَػبَد ًْ َثَِّغُذ؟، َلبَي اِث َ٘  ُٖ ًْ َثَِّغُذ؟ اٌَُّه َ٘  ُٖ اٌَُّه

ُِ ِسَلبَة َثِؼٍض ُ٘ٔذ اٌَْغبٔئَت اَل َرِشِجُؼِىا َثِؼٔذٌ ُوفَّبّسا ََِضِشُة َثِؼُضُى ٍَُُْجٍِِّغ اٌٖشب ٗٔ َف ِٖٔز ُٗ إًٌَِ ُأ ٖٔ ِإَٖٔهب ٌََىٔصُُٖز (. (َْٔفِغٍ ِثَُٔذ
“Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan sesama kalian diharamkan diatas kalian ( untuk 
merusaknya ) sebagaimana kesucian hari ini pada bulan yang suci ini di negeri yang suci ini, beliau 
mengulangi ucapan tersebut beberapa kali, lalu berkata : Ya Allah apa aku telah menyampaikan             
( perintah-Mu )?, Ya Allah apa aku telah menyampaikan  ( perintah-Mu ) ?. ( HR Imam Bukhari no 
1739 dan Imam Muslim ) 
 

Dan banyak lagi dalil – dalil yang lain.7 

 

Perkataan Ulama-Ulama Tentang Ghibah 

 

Imam Al Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya : “ Dalam ayat  ini 8 ada 

larangan berbuat ghibah. Dan Penetap Syariat ( Allah  ) telah menafsirkan ghibah tersebut 

sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud  nomor 4874.” 

 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah , ia 

berkata : “ Ditanyakan kepada Rasulullah  apa yang dimaksud dengan ghibah. Beliau  

menjawab : “Engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa yang ia tidak sukai.” Lalu 

ditanyakan lagi : “Apa pendapatmu, wahai Rasulullah, jika memang perkara yang kukatakan itu 

ada pada saudaraku ?” Beliau  menjawab : “Jika memang perkara yang kau katakan itu ada 

padanya maka sungguh engkau telah meng-ghibahnya dan jika perkara yang yang kau katakan 

itu tidak ada padanya maka sungguh engkau telah berdusta.” ( Tafsir Ibnu Katsir 4 /272. Cet 

Darul Faiha dan Darus Salam )  

 

 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata : “ Karena itulah Allah  menyerupakan perbuatan 

ghibah ini dengan memakan daging manusia yang telah mati, sebagaimana Dia  berfirman : 

                  

“ Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya yang telah mati ? Maka 
tentunya kalian tidak menyukainya (merasa jijik).” ( QS Al Hujurat : 12 ) 

                                                 
7 Lihat Bab Ghibah dalam Riyadhus Shalihin mulai no hadits 1511 – 1527. 
8 QS Al Hujurat : 12. 
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Yakni sebagaimana kalian tidak suka/jijik untuk memakan bangkai manusia secara tabiat, maka 

hendaklah kalian juga tidak suka untuk melakukan ghibah secara syariat, karena hukuman 

perbuatan ghibah ini lebih berat. Allah  menyebutkan permisalan seperti ini untuk 

menjauhkan manusia dari berbuat ghibah dan tahdzir ( peringatan ) terhadap perbuatan ini.  ( 

Tafsir Ibnu Katsir 4/273 ) 

 

Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali hafidzahullah dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarah 

Riyadhush Shalihin 9 berkata : “  Dan di antara cabang ayat ini ( QS Al Hujurat : 12 ) adalah  

1. Ghibah adalah penyebab aib seseorang ketika ia tidak hadir. Allah  menyamakan orang 

yang tidak hadir dengan mayat karena ia tidak mampu untuk membela dirinya dan menolak 

pembicaraan tentang aibnya. Demikian pula mayat, dia tidak tahu bila dagingnya dimakan 

sebagaimana orang hidup dia tidak tahu ketika dia sedang ghaib ( tidak berada di tempat ) 

tentang orang yang mengghibahnya. 

2. Dalam ayat ini ada dalil tentang hujjah qiyasul aula dan keterangannya adalah : 

Firman Allah   : ( Fa karihtumuuhu ), di dalamnya ada dua sisi/makna : 

Yang pertama : Kalian tidak suka/jijik untuk memakan bangkai. Maka hendaklah kalian tidak 

suka perbuatan ghibah. 

Yang kedua : Kalian tidak suka manusia mengghibah kalian. Maka hendaklah kalian tidak 

suka untuk mengghibah manusia. 

3. Sebagaimana tidak pantas bagi seorang hamba untuk menyebut seseorang yang telah 

meninggal kecuali kebaikannya, maka demikian pula sepantasnya ia tidak menyebut 

saudaranya dari kalangan Muslimin kecuali kebaikan ketika saudaranya itu tidak hadir di 

hadapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhush Shalihin halaman 3/25-27. Dar Ibnul Jauzi 
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Hukum Ghibah  

 

Tidak ada keraguan lagi bahwa ghibah itu haram berdasarkan kesepakatan umat Islam.10  

Dinukil bahwasanya ijma menegaskan bahwa ghibah termasuk dosa besar dan taubat darinya 

kepada Allah  wajib. “ 11 

 

Al Imam Ash Shan’ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam12 berkata :      “ Ulama 

berselisih apakah ghibah ini termasuk dosa kecil atau dosa besar. Imam Al Qurthubi 

rahimahullah menukil adanya ijma’ ( kesepakatan ulama ) bahwa ghibah termasuk dosa 

besar.”13 Dan pendapat bahwasanya ghibah adalah dosa besar inilah yang didukung oleh dalil 

sebagaimana diterangkan Al Imam Ash Shan’ani rahimahullah. 

 

Bagian Kelima 

Yang Dikecualikan Dari Ghibah  

 

Imam An Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin 14 menyebutkan beberapa 

perkara yang dikecualikan dari ghibah : 

 

Ketahuilah,  bahwasanya ghibah diperbolehkan untuk tujuan syariat yang benar, dan tidak 

mungkin dicapai tanpa melakukannya. Dan ghibah yang diperbolehkan ada enam sebab :  

 

Pertama : Mengadukan kedhaliman seseorang kepada penguasa atau hakim atau orang yang 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kedhaliman tersebut. Seperti mengatakan : “ Fulan 

telah mendhalimi saya. “ 

 

Kedua : Meminta tolong kepada orang yang memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran 

dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran. 

 

Ketiga : Mengadukan seseorang dalam rangka meminta fatwa kepada mufti, seperti perbuatan 

Hindun  ketika mengadukan suaminya Abu Sufyan  kepada Rasulullah , ia berkata : 
                                                 
10 Afatul Lisan, Syaikh Dr Said bin Ali bin Wahf al Qahthani hafidzahullah - edisi terjemahan – Bahaya Lisan 
11 Al Ghibah wa Atsaruha As Sayyi’ fi Al Mujtamaa al Islami, Syaikh Husain Al Awayisyah hafidzahullah, download 
www.saaid.net 
12 Subulus Salam 4/292. Cetakan Maktabah Al Irsyad. Shan’a. 
13 Namun ijma’ yang disebutkan ini tidaklah benar karena Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa 
penulis kitab Ar Raudlah dan Al Imam Ar Rafi’i rahimahullah berpendapat bahwa ghibah termasuk dosa kecil. ( 
Fathul Bari 10/480, Al Maktabah As Salafiyyah ) 
14 Riyadhus Shalihin hal 279, Darul Fikr – dengan diringkas. 



begitu teganya engkau makan daging saudaramu sendiri 

maktabah abu asma andre 19 

“Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, ia tidak memberi nafkah yang mencukupi  

aku dan anakku, kecuali bila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya ( apakah ini 

dibolehkan ) ?” Rasulullah  menjawab : “Ambillah sekedar dapat mencukupi dirimu dan 

anakmu dengan ma’ruf.” (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 1714 dari ‘Aisyah  ) 

15 

 

Keempat : Dalam rangka memperingatkan kaum Muslimin dari kejelekan dan menasehati 

mereka.  Hal ini dari beberapa sisi, di antaranya : 

1. Men-cacat seorang perawi hadits, dan perbuatan ini diperbolehkan dengan ijma kaum 

muslimin. Bahkan perbuatan ini wajib. 

2. Ketika diminta pendapat ( diajak musyawarah ) dalam memilih pasangan hidup, atau yang 

lainnya. Maka wajib bagi yang diajak musyawarah untuk tidak menyembunyikan kejelekan yang 

diketahuinya dengan meniatkan nasihat. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Rasulullah  

ketika dimintai pendapat oleh Fathimah bintu Qais  dalam menentukan pilihan antara 

menerima pinangan Muawiyyah  atau Abu Jahm . Maka Rasulullah  menasehatkan : 

“Adapun Muawiyyah, maka dia seorang yang fakir, tidak memiliki harta. Sedangkan Abu Jahm 

dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya.” ( HR Imam Bukhari dan Imam 

Muslim nomor 1480 ).  

3. Ketika melihat ada seseorang yang sering bertamu ke rumah ahlul bid’ah atau orang fasik dan 

dikhawatirkan orang itu akan terpengaruh/kena getahnya, maka wajib menasehatinya dengan 

menjelaskan keadaan ahlul bid’ah atau orang fasik itu. 

 

Kelima : Menyebutkan kejelekan orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau bid’ah 

seperti minum khamar, merampas harta orang lain, dan lain-lain. 

 

Keenam : Menyebut seseorang dengan gelaran/perkara yang dia terkenal /masyhur dengannya, 

misalnya : si buta, si pendek, si hitam, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Lihat Riyadhus Shalihin no 1535. 
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Bagian Keenam 

Haramnya Mendengarkan Ghibah 

 

Imam An Nawawi rahimahullah dalam Al Adzkar  : “ Ketahuilah sebagaimana ghibah itu 

diharamkan bagi pelakunya, diharamkan pula bagi pendengar untuk mendengarkannya. Maka 

wajib bagi orang yang mendengar seseorang ingin berbuat ghibah untuk melarangnya apabila ia 

tidak mengkhawatirkan terjadinya mudharat. 

 

Apabila ia khawatir terjadi mudharat maka hendaknya ia mengingkarinya dengan hatinya dan 

meninggalkan majelis itu bila memungkinkan. 

 

Apabila ia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau memotong pembicaraan ghibah 

dengan membelokkan pada pembicaraan lain, maka wajib baginya untuk melakukannya. Bila 

tidak ia lakukan maka sungguh ia telah bermaksiat. 

 

Apabila ia berkata dengan lisannya :  “ Diam “ ( berhentilah dari ghibah ) sementara hatinya 

menginginkan ghibah itu diteruskan, maka yang demikian itu adalah nifak dan pelakunya 

berdosa. Seharusnya ketika lisan melarang, hati pun turut mengingkari. 

 

Dan kapan seseorang terpaksa berada di majelis yang diucapkan ghibah padanya sementara ia 

tidak mampu untuk mengingkarinya atau ia mengingkari namun ditolak dan ia tidak 

mendapatkan jalan untuk meninggalkan majelis tersebut, maka haram baginya untuk 

bersengaja mencurahkan pendengaran dan perhatian pada ghibah yang diucapkan. Namun 

hendaknya ia berdzikir kepada Allah  dengan lisan dan hatinya, atau dengan hatinya saja, atau 

ia memikirkan perkara lain agar ia tersibukkan dari mendengarkan ghibah tersebut. Setelah itu 

apabila ia menemukan jalan untuk keluar dari majelis itu sementara mereka yang hadir terus 

tenggelam dalam ghibah, maka wajib baginya untuk meninggalkan tempat itu.” 16 

 

Allah  berfirman :  

            

“Dan apabila mereka ( Mukminin ) mendengar ucapan laghwi, mereka berpaling darinya”. ( QS Al 
Qashshash : 55 ) 
 

                                                 
16 Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhush Shalihin hal 3/29-30, Syaikh Salim bin Ied Al Hilaly hafidzahullah. Dar 
Ibnul Jauzi. 
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Allah  berfirman :  

                             

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung 
jawabannya.” ( QS Al Isra’ : 36 ) 
 

Bagian Ketujuh 17 

Cara Bertaubat Dari Ghibah 

 

Taubat dari ghibah hukumnya wajib. Oleh karena itu segeralah kembali kepada Allah  dan 

bertaubat kepada-Nya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah .  Ketahuilah 

syarat-syarat taubat dari ghibah ada empat :  

1. Pelaku ghibah berhenti total dari ghibah. 

2. Menyesal perbuatan ghibahnya. 

3. Bertekad tidak lagi melakukan ghibah. 

4. Meminta saudaranya menghalalkannya dari ghibah dan minta dia memohonkan ampunan 

baginya. 

Jika pelaku ghibah khawatir mendapatkan madharat ketika ia menunaikan syarat keempat, ia 

tidak usah melakukannya dan cukup dengan mendoakan orang yang pernah dia ghibahi. 

 

Adapun penulis kitab Nashihati lin Nisaa’ 18 berkata : “ Ada dua pendapat ulama dalam masalah 

ini dan keduanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah yaitu : 

1. Apakah cukup bertaubat dari ghibah dengan memintakan ampun kepada Allah  untuk 

orang yang dighibah ? 

2.  Ataukah harus memberitahukannya dan meminta kehalalannya ? 

 

Yang benar adalah tidak perlu memberitahukan ghibah itu kepada yang dighibahi, tapi cukup 

memintakan ampun untuknya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat dia 

mengghibah saudaranya tersebut.  Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah rahimahullah dan selainnya. 19 

 

                                                 
17 Al Ghibah wa Atsaruha As Sayyi’ fi Al Mujtamaa al Islami, Syaikh Husain Al Awayisyah hafidzahullah, download 
www.saaid.net 
18 Halaman 31, cet Darul Haramain. Ummu Abdillah al Wa’diyyah hafidzahullah. 
19 Perkataan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsier rahimahullah dalam Tafsir beliau ketika beliau menafsirkan 
surat Al Hujurat. 
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Bagian Kedelapan 20 

Ucapan As - Salaf Sekitar Ghibah 

 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah , dia berkata : Aku mendengar Abu ‘Ashim 

rahimahullah berkata : " Semenjak aku ketahui bahwa ghibah adalah haram, maka aku tidak 

berani menggunjing orang sama sekali." ( Tarikh Kabir 4/336 ) 

 

Ibnu Wahab rahimahullah pernah berkata : "Aku bernadzar apabila suatu ketika menggunjing 

seseorang maka aku akan berpuasa satu hari. Aku pun berusaha keras untuk menahan diri, 

tetapi suatu ketika aku menggunjing, maka aku pun berpuasa. Maka aku berniat apabila 

menggunjing seseorang, aku akan bersedekah dengan satu dirham.  Maka aku pun meninggalkan 

ghibah."  

 

Berkata Imam Adz Dzahabi rahimahullah : " Demikianlah kondisi para ulama, dan itu merupakan 

buah dari ilmu yang bermanfaat." ( Siyar Alam Nubala : 9/228)  

 

Berkata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah : “ Jika aku mau melakukan ghibah terhadap 

seseorang, tentu kedua orang tua-ku lebih berhak aku jadikan obyek ghibah, karena keduanya 

lebih berhak kepada kebaikan-kebaikanku. “  

 

Seorang salaf berkata : “ Jika anda tidak mampu mengerjakan tiga hal, maka tinggalkan pula tiga 

hal : 

1. Jika anda tidak mampu berbuat baik, tahan diri anda dari kejelekan.  

2. Jika anda tidak mampu memberi manfaat kepada manusia, tahan kejahatanmu dari mereka. 

3. Jika anda tidak bisa berpuasa, maka jangan makan daging manusia. 

 

Imam Abu Hatim bin Hibban Al Busty rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul ‘Uqala’, halaman 

131 : “ Keharusan bagi orang yang punya akal untuk tetap berada dalam keadaan selamat dari 

mencari-cari tentang kejelekan ( ‘aib ) orang lain, hendaklah ia sibuk memperbaiki kejelekan 

dirinya, sesungguhnya orang yang sibuk dengan kejelekannya sendiri dari pada mencari kejelekan 

orang lain, badannya akan tentram dan jiwanya akan tenang, maka setiap ia melihat kejelekan 

dirinya, maka akan semakin hina dihadapannya apabila ia melihat kejelekan tersebut pada 

saudaranya, sesungguhnya orang yang sibuk dengan kejelekan orang lain dari memperhatikan 

                                                 
20 Al Ghibah wa Atsaruha As Sayyi’ fi Al Mujtamaa al Islami, Syaikh Husain Al Awayisyah hafidzahullah, download 
www.saaid.net. Manhaj Ahlussunnah fi an-Naqdi wal Hukmi ‘alal Akharin hal 17-20, Hisyam bin Ismail ash-
Shiini hafidzahullah. 

http://www.saaid.net/
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kejelekan dirinya, hatinya akan buta, badannya akan letih, dan akan sulit baginya untuk 

meninggalkan kejelekan dirinya sendiri”. 

 

Ia ( Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata lagi ) masih dalam kitab tersebut, halaman 133 : “ 

Mencari-cari kejelekan orang lain adalah salah satu cabang dari sifat kemunafikkan, sebagaimana 

berbaik sangka adalah salah satu dari cabang keimanan, orang berakal sehat selalu berbaik sangka 

dengan saudaranya, dan menyendiri dengan kesusahan dan kesedihannya, orang yang jahil ( tolol ) selalu 

berburuk sangka dengan saudaranya, dan tidak mau berfikir tentang kesalahan dan penderitaannya”.  

 

Khatimah 

Inilah apa yang mudah saya kumpulkan dari kitab-kitab ahli ilmu dan ulama, dalam membahas 

masalah ghibah. Kami tutup pembahasan ghibah ini dengan mengajak kepada diri kami dan 

pembaca untuk selalu bertakwa kepada Allah  dengan menjauhi perbuatan ghibah dan 

menyibukkan diri dengan aib/kekurangan yang ada pada diri sendiri. Dan barangsiapa sibuk 

dengan aibnya sendiri dan tidak mengorek aib orang lain bahkan ia menjunjung kehormatan 

orang lain, maka sungguh ia telah mengenakan salah satu dari perhiasan akhlak yang mulia. 21 

 

ُُ ِثبٌٖصَىاِة  َواهلُل َأِػٍَ

 

 
DIPERBOLEHKAN MENYEBARLUASKAN MAKALAH INI DENGAN TETAP MENJAGA 

AMANAT-AMANAT ILMIAH DAN TIDAK DENGAN TUJUAN KOMERSIAL 

 

 

 

 
                                                 
21 Selesai disusun pada tanggal 3 Rabiul Awwal 1429 H bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2008, oleh Abu Asma 
Andre, semoga Allah  mengampuninya, anak dan istrinya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Amin 
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